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עתיד הרוטרי – במקצוע

לכבוד
מאן דבעי

הנושא:

מבצע "עולים לכתה א' בראש זקוף ובילקוט מלא"

הצגת הצורך:
משפחות רבות ,אשר מצבן הכלכלי קשה ,עומדות לשלוח ביום  27.08.2012ילדים העולים
לכתה "א".
מבדיקה אותה ערכנו התברר כי כמעט לכל הילדים ילקוטי בית ספר :אם אלה ילקוטים
אשר קבלו מאחים גדולים ,מקרובי משפחה או מתרומות שונות .לילדים רבים יש יותר
מילקוט אחד ,אך הילקוטים ריקים.
חשוב כי ילדים אלה ,המתחילים את דרכם במערכת החינוך יעשו זאת בעמדת זינוק דומה
לחבריהם.
חשוב כי הילדים יגיעו לכתה א' כאשר ראשם זקוף ,עיניהם בורקות משמחה ומהתרגשות,
וילקוטם מלא בכלי כתיבה ומחברות.
לעניין זה ראי את מכתבו של יעקב עזרן ,מובטל בן  42מקריית שמונה ,מכתב אשר כתב
לשר האוצר .מכתב זה פורסם בעיתון "ידיעות אחרונות" .מר עזרן נשוי ואב ל 4 -ילדים
בגילים שבין שנתיים ל .6 -מר עזרן הנו מובטל במשך שנתיים וחי מקצבת אבטחת הכנסה
בסך  3,400ש"ח לחודש.
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אכן ,מכתב זה נכתב בשנת  ,2004אך המצב החמיר :על פי דו"ח העוני האחרון ,בשנת
 805,000 2009ילדים מתחת לקו העוני ,עליה של  21%לעומת שנת  ! 2008מדובר על
 36%מכלל הילדים בישראל אשר חיים במשפחות עניות.
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הפתרון:

כל ילד העולה לכתה א' מקבל כרטיס מגנטי לרכישת ציוד ברשת חנויות "אופיס דיפו") .מדובר
א.
בכרטיס זהה לכרטיסי מתנה של חנויות כל-בו שונות ברחבי העולם.
ב.

כל כרטיס מאפשר רכישות בהתאם לסכום אשר נטען בו )סכום מינימילי – .(₪ 100

הכסף עבור הכרטיסים נאסף על ידי חברי מועדוני רוטרי ,והכרטיסים נרכשים ונטענים על ידי
ג.
חנויות "אופיס דיפו" .הרשת אמורה גם היא להשתתף במבצע בדרך של הענקת הנחה בת  ₪ 80 : 20%אשר
משלמים לרשת – מזכים בכרטיס טעון ב.₪ 100 -
חלוקת הכרטיסים נעשית באמצעות לשכות הרווחה של הרשויות המקומיות – הן אמורות
ד.
להכיר את המשפחות ולהן רשימת הנזקקים.
חלוקת הכרטיסים אמורה להיעשות בין יום  15.08.2012ליום  25.08.2012כדי לאפשר לילדים
ה.
ולמשפחות להגיע לחנויות ולהצטייד לקראת שנת הלימודים אשר תיפתח ביום . 27.08.2012
ו.
.3

כל כרטיס ניתן במעטפה שבה גם היה מכתב ברכה המופנה אל המקבל ,מכתב מאת המועדון.
דילמות והתשובות להן:

מתעוררת השאלה אם נכון ליתן לנזקקים אמצעי תשלום ,או שמא נכון יותר )וזול יותר( לרכוש
א.
במרוכז את צרכי הלימוד ולחלק מנות שלהם לילדים.
כמו כן מתעורר החשש שמא משפחות הנזקקים ינצלו את הרכישה בצורה לא מושכלת :ישקיעו
ב.
בעפרון יקר מדי ,והדבר יבוא על חשבון מחברת.
אנשי הרווחה מחזקים את דרך הפעולה המוצעת לעיל ומנמקים:
ג.
השיטה של מתן מנה של מוצרים יש בה משום פטרוניות :אנו מכתיבים לנזקק מה הוא צריך
ד.
ואנו מספקים את צורכו לא בהתאם לרצונו ,אלא בהתאם לתכתיב מתנשא.
זאת ועוד :מצוקה היא גם חוסר היכולת של הילדה והילד להגיע כמו כל אחד אחר אל החנות
ה.
היוקרתית והנוצצת ,ושם לעמוד מול השפע ולבחור בעצמו את שמוצא חן בעיניו.
בהצלחה,
בברכת הרוטרי
נ"ל מאיר ברנר
מוישיק יונאי ,עו"ד
נגיד האזור לשנת הרוטרי 2012-13

יו"ר הוועדה האזורית לאפיק הקהילה
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